
Programa del viatge a l’École Professionnelle de la Pierre Sèche de l’Espinàs,
Parc Nacional de Cévennes (França)
7 i 8 d’octubre de 2019

L’escola, impulsada per l’Association des Batisseurs en Pierre Sèche (ABPS), imparteix dos Certificats de 
Qualificació Professional reconeguts a tot l’estat francès. Alhora, el viatge servirà també per conèixer 
diferents iniciatives a l’entorn de l’escola relacionades amb la pedra seca.

A QUI ES DIRIGEIX
Aquest viatge s’adreça específicament a tècnics, gestors i representants d’entitats vinculades a l’impuls 
de la vessant formativa de la construcció en pedra seca i del seu reconeixement oficial.

DESPESES DE TRANSPORT I ALLOTJAMENT
COL·LABORAxPAISATGE es farà càrrec de les despeses de desplaçament des de Figueres, així com de 
l’allotjament dels participants, sempre que aquests s’ajustin al perfil específic.

Aquesta sortida és oberta a altres persones del sector de la pedra seca que no s’ajustin al perfil, sota 
demanda seva i en funció de la disponibilitat de places fins a un total de 30. En aquest cas, les seves 
despeses del viatge aniran a càrrec seu.

PROGRAMA

SORTIDA dilluns 7 d’octubre, 7:45h (Figueres)
Punts de recollida: Pàrquing ESCLAT-Figueres, 7:45 per als que venen en cotxe a Figueres 
               Estació AVE, 8:10h per als que venen en tren (AVE Bcn-Fgs: 7:05-8:00) 
       
ARRIbADA dimars 8 d’octubre, 20:00h (Figueres)
Punts d’arribada: Pàrquing ESCLAT-Figueres 20:00
      Estació de l’AVE, 20:30 (AVE Fgs-Bcn: 20:45-21:40)

L’ofici tradicional de marger o paretsecaire ha patit, durant les 
darreres dècades, un procés d’envelliment i de manca de relleu 
generacional. Es tracta d’un ofici sovint invisible que necessita 
d’un procés de reconeixement i posada en valor per a la seva 
recuperació, així com l’impuls d’una formació homologada de 
construcció en pedra seca per a la seva consolidació.

Alhora, aquest procés coincideix amb el recent reconeixement 
de la tècnica constructiva de la pedra seca com a Patrimoni Im-
material de la Humanitat, que pot esdevenir un punt d’inflexió 
per a la recuperació i posada en valor de l’ofici constructiu de la 
pedra seca a casa nostra.

Per aquests motius, i simultàniament amb altres línies de treball 
com la creació del Registre de l’ofici constructiu de la pedra 
seca, ADRINOC en el marc de COL·LABORAxPAISATGE impulsa 
aquest viatge a l’École Professionnelle de la Pierre Sèche de 
l’Espinàs (França) per conèixer l’escola, els seus processos i 
programes de la mà de la seva directora, Cathie Oneill.



DILLUNS 7 D’OcTUbRE

13:00 Arribada a L’Espinas (Ventalon en Cévennes) i dinar a Le Relais de l’Espinàs

15:00 Rebuda a l’École Professionnelle de la Pierre Sèche amb la seva directora, Cathie Oneill
Presentació de l’ABPS i del seu paper en el desenvolupament del sector de la pedra seca

16:00 Visita de l’Escola i explicació del funcionament, formacions i processos de treball

17:30 Retorn a la sala per a sessió de treball

18:30 Visita del pont de Chaldecoste, pont d’esquist realitzat pels artesans [Més informació]

19:30 Arribada a l’allotjament i sopar

DIMARTS 8 D’OcTUbRE

9:00 Visita a Cortès (Vialas), paisatges de pedra seca contemporània [més informació]

10:30 Visita del Moulin de Bonijols (Figeirolles), patrimoni de pedra seca [més informació]

12:30 Dinar a Le Relais de l’Espinàs 

14:30 Retorn a l’escola per a sessió de treball, avaluació i comiat

15:30 Sortida cap a Figueres

Arribada a Figueres

Organitza: Col·laboren: Amb el suport de:

Amb el finançament de:

http://www.lerelaisdelespinas.org
http://www.pierreseche.fr/abps/ecole/ecole-presentation/
http://www.pierreseche.fr/abps/wp-content/uploads/Analyse_DD_pont_de_Chaldecoste_070912.pdf
http://www.pierreseche.fr/abps/wp-content/uploads/Pierre-s%C3%A8che-contemporain-%C3%A0-Cortes.pdf
http://www.moulinbonijol.fr/
http://www.lerelaisdelespinas.org

